
Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DES IGNAÇÃO DE FISCAT DE CONTRATO

Designa servidor Pdra acomPanhar
fiscaTizar a execuçâl, deste contrata.

e

contrato n". 2i13l .:'í
Ref . Proêêsso n". .':'':-a-.4 't-' :2: - -'-:,:

-ob3eto Contratual: :'. :

: lc:.. : .:. I: i : .

O(a) Sr (a)VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, PREEEITO, no uso de suas atribuiçôes
Iegais, considerando o disposto no art. 61 da Lei 8'666, de 21 de iunho
de- 1993, e a celebração de contrato entle a (o)PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAITUBA, CÔMO CONTRATANTE E NEGÀO AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA- EPP como CONTRATADA.

RESOI,VE:

Portaria n"

Àrt. 2"

Àrt. 1" - Designar o(a) servidor (a) ANTONIO

488.801 .912-68, para acompanhar e fiscafizar
cont rat ado .

DA SILVA FILHO
a execuÇão do

CPF no
obj eto

Determinar que o fiscal ora designado deverá:

T - ze:ar pelo fiel cr.rmprimento do contrato, anotando em registro
próprio todas as ocorrências à sua execuÇão, determinando o que for
necàssário à regularizaÇão das faltas ou dos defeitos observados, e,

submeter aos seus superiores, em tempo hábi1, as declsÕes e as

providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da Iei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade do S IÇOS
icidade
idaLle,

enalida

prestados e/ou
adequada ao

eventuafmente,
mente

fiscais
antes do

materiais fornecidos pela CoNTRATADA, em

objeto do contrato, e durante
propor a autorÍdade suPe ríor
estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos
refativas aos serviços prestados e

o seu periodo
a apl icação

e
a

Ll

.rnecr cio saos
auto CESSOS, AS

,j

S



Estado do Pará
Governo Municipal de ltaituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

encaminhamento ao Einanceiro para pagamento.

Art. 3" - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se'

A!t. 4Ô - Esta Portaria

Art. 5" - Rêvogam-se as

Regj"stre-se,

Publique-se,

'Cumpra-se.

drsposrçÕes trário.

AI

VALMIR C MA DE AGUIAR
PREFEITURÀ MUNl C DE ITAI TUBA

GESTOR (A) CONTRATO

entra em vrgor na data de sua publicação.

PA, 23 de Abril de 2018
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